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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ – ΣΤΡΕΨΗ  

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1
Άξονας μήκους L=1,5 m καταπονείται σε στρέψη με στρεπτική ροπή T=100 N∙cm. Να βρεθεί 
η μέγιστη διατμητική τάση λόγω στρέψης που δημιουργείται και να συγκριθεί με την 
επιτρεπόμενη τεπ=16 ΜPa (106 N/m2), αν κατασκευαστεί (α) με κυκλική διατομή διαμέτρου 
d=0,08 m, (β) δακτυλιοειδή διατομή εξωτερικής διαμέτρου D=80 cm και εσωτερικής d=60 cm. 

:  

 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2
Ράβδος μήκους L =1.5 m, κυκλικής διατομής διαμέτρου D= 100 mm καταπονείται από ροπή 
στρέψης είναι T= 1000 Nm. Ζητούνται: α) Η μέγιστη διατμητική τάση που αναπτύσσεται 
εντός του υλικού της. β) Η γωνία στροφής. Το μέτρο διάτμησης του υλικού είναι G=85000 
MPa. 

:  

 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3
Ο σωλήνας που φαίνεται στο σχήμα έχει μια εσωτερική διάμετρο 80 mm και εξωτερική διάμετρο 
100 mm. Το άκρο του σφίγγεται έναντι της στήριξης Α, χρησιμοποιώντας ένα κλειδί ροπής στο Β. 
Να υπολογιστεί η αναπτυσσόμενη διατμητική τάση στο υλικό του σωλήνα όταν οι δυνάμεις που 
εφαρμόζονται στο κλειδί είναι 80 Ν.  

:  

  
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4
Ο άξονας που φαίνεται στο σχήμα στηρίζεται σε δύο έδρανα και υποβάλλεται σε τρεις 
διαφορετικές ροπές. Προσδιορίστε τη διατμητική τάση που αναπτύσσετε στα σημεία Α και Β, που 
βρίσκονται στην διατομή αα του άξονα.  

:  
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5
Μια σωλήνα από χάλυβα έχει μήκος 1,5 m και έχει εσωτερικές και εξωτερικές διαμέτρους 40 και 
60 mm αντίστοιχα. Ποια είναι η μεγαλύτερη ροπή που μπορεί να εφαρμοστεί στον σωλήνα, έτσι 
ώστε η διατμητική τάση να μην υπερβαίνει τα 120 MPa.  

:  (3.01) 

 
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 6
Ποια είναι η μέγιστη ροπή που μπορεί να εφαρμοστεί στο άκρο του άξονα του παραδείγματος 5 
για να παραχθεί μια γωνία στροφής ίση με 2 μοίρες. Το μέτρο διάτμησης του υλικού έιναι G = 77 
GPa. 

:  (3.02) 

 
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 7
Ένας διάτρητος άξονας που συνδέει έναν ηλεκτροκινητήρα με μια γεννήτρια έχει εσωτερική και 
εξωτερική διάμετρο ίση με 100 mm και 150 mm, αντίστοιχα. Η επιτρεπόμενη διατμητική τάση του 
υλικού του άξονα είναι 82 MPa. Να προσδιοριστεί η μέγιστη ροπή που μπορεί να μεταδοθεί (α) 
από τον διάτρητο άξονα όπως έχει αρχικά σχεδιαστεί υπεγράφη (β) από ένα γεμάτο άξονα του 
ίδιου βάρους, (γ) από έναν κοίλο άξονα του ίδιου βάρους αλλά με εξωτερική διάμετρο 200 mm. 

:  
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 8
Ο χαλύβδινος άξονας που φαίνεται στο σχήμα, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί στην μετάδοση 
5750 W από τον κινητήρα στον οποίο είναι συναρμολογημένος. Εάν η άτρακτος περιστρέφεται με 
n=175 rpm (στροφές ανά λεπτό) και ο χάλυβας έχει μια επιτρεπόμενη διατμητική τάση τ=100 
MPa, να προσδιοριστεί η απαιτούμενη διάμετρος του άξονα.  

:  

 
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 9
Από τα γρανάζια που συνδέονται με τον άξονα περνούν οι ροπες που φαίνονται στο σχήμα. Εάν 
το μέτρο διάτμησης είναι G=80 GPa και o άξονας έχει διάμετρο 14 mm, να προσδιοριστεί η 
μετατόπιση του δοντιού P του γραναζιού Α. Ο άξονας εδράζεται στο ρουλεμάν Β όπου και 
περιστρέφεται ελεύθερα. 

:  

 
 

 
  



ΦΑΕΡ111: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ                                                       (ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ – ΣΤΡΕΨΗ) 

-4- 
 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 10
Το μέρος του άξονα BC είναι κοίλο με εσωτερική και εξωτερική διάμετρο 90 mm και 120 mm 
αντίστοιχα. Τα μέρη ΑΒ και CD είναι στερεά και έχουν διαμέτρο d. Για τα φορτία που φαίνονται 
στο σχήμα να προσδιοριστούν (α) η μέγιστη και ελάχιστη διατμητική τάση στο BC, (β) η 
απαιτούμενη διάμετρος d των αξόνων ΑΒ και CD εάν η επιτρεπόμενη διατμητική τάση είναι 65 
MPa. 

:  

 

 

 


